
Lokomotivførerutdanningen

2. tertialrapport 2020 Fagsjef Ledelse

Tiltak i virksomhetsplanen 2020 14.sep.20 21.sep.20

Anskaffe og implementere  vogner til bruk i praktisk undervisning utsatt fra 1. tertialprosjektgruppe

Tilby fagdager for studenter og bransje 2. tertial Rektor

Implementere og evaluere 2-lærerundervisning 2. tertial Studieinspektør

vurdere å inkludere nytt togmateriell i opplæringen 2. tertial Fagsjef

Implementere Digiskift 2. tertial Fagsjef

Vurdere praksishåndtering 2. tertial Fagsjef

Utvikle og implementere FOKUS 2. tertial IKT rådgiver

Kartlegge behov for geografisk tilrettelegging av opplæring 2. tertial Rektor

STATUS: Utvikle gode møteplasser for sektoren i kompetanseutvikling 2020

Rapporteringsfrister

Vognene og arbeidet med å avgrense området er bestilt. Venter på eksterne leverandører. Vognene skal være på plass innen skifting for kull 1-20. 

Koronapandemien har påvirket skolens mulighet til å arrangere og invitere eksterne. 

2-lærer ordningen er implementert fra og med kull 1-20. Det er for tidlig å evaluere ordningen, evalueringen vil utsettes til 2021. 

Det implementeres nye godsvogner som settes på Grorud stasjon i forbindelse med praktisk skifteopplæring. Disse vognene skal også brukes i faget kjøretøy slik at studentene kan se 

konstruksjon, påskrifter og bremsesystem i praksis.

Vurdering av nye trekkraftkjøretøy i denne omgang sees som ikke hensiktsmessig da dagens kjøretøy dekker studieplanen. 

Det kommer nye kjøretøy i flytog type 78 som ikke er drifts satt enda. Dette er et lite foretak hvor disse kun brukes i flytoget. Senere vurdering av nye typer tog som Norske Tog kan 

være interessant å vurdere når disse kommer. 

Godssektoren vil det bli levert nytt 6 akslet hybridlokomotiv hos GreenCargo samt at de har få lastmile lokomotiv type BR 187. Siden disse lokomotiv kun brukes i dette foretak mener 

fagsjef kjøretøy at vi med fordel fortsatt kan ha undervisning av BR 185.2, da dette brukes i flere godsforetak hvor vi letter får tilgang til denne type trekkraftkjøretøy. Det å vurdere eks. 

EL 18 inn i stede for BR 185.2, vil vi miste noe av teknologien som har utviklet seg siden EL 18 kom på markedet. 

Vurderingen legges fram for fagråd kjøretøy. Skolen vil samarbeide med Norske Tog for å vurdere nytt togmateriell. 

Digiskift betaversjon er på plass, og digiskift implementeres i skifteopplæringen fra og med kull 1-20.

Tiltaket er ikke gjennomført i 2. tertial. Tiltaket utsettes til 2021. 

FOKUS er under utvikling og Jernbanedirektoratet har gått til anskaffelse av tjenester fra Puzzlepart som skolen kan benytte i utviklingen. FOKUS vil implementeres i løpet av 3. tertial

Koronapandemien gjør det vanskelig å arrangere møter og invitere eksterne, men skolen har begynt å invitere samarbeidspartnere til møter med få deltakere. I tillegg inviterer skolen til 

fagråd, instruktørsamling og sensorsamling i 3. tertial.

Tiltaket er ikke gjennomført i 2. tertial. Tiltaket vil inngå i vurderingen av å tilby opplæring samlingsbasert 2021. 



STATUS: Redusere avhengigheten til togselskapene i utdanningen 2020

STATUS: Inngå samarbeid med leverandører av trafikkpakkene for å tilby gode lokomotivførere og kurs for å kunne sertifisere førere i nye selskap 2020

STATUS: Utvikle kurs og teknologisenter 2020

STATUS: Styrke kapasiteten i utdanningen av lokomotivførere 2020

STATUS: Styrke og effektivisere studieadministrasjonen 2020

Funn fra kvalitetsrapport 2019

Evaluere skriftlig eksamen kjøretøy 1. tertial Fagsjef

Rekruttere kjørelærere og tilby faglig støtte til eksisterende kjørelærere 2. tertial Fagsjef

Inkludere opplæring i studieteknikk for studentene 2. tertial Pedagogisk rådgiver

Skolen har satt opp flere kjørelærerkurs, og utviklet digitale kurs og samlinger for å lette tilgangen for foretak og kjørelærere. I tillegg har skolen vært i dialog med CargoNet for å 

rekruttere kjørelærere og få eksisterende kjørelærere til å ha med seg studenter fra skolen.

Kjørelærere har også fått flere læremidler tilgjengelig gjennom skolen nettsider. 

Det er satt mer fokus på oppfølging av kjørelærere fra kontaktlærerne når de følger opp studenter under øvelseskjøring. 

Koronapandemien gjør det vanskelig å arrangere møter og invitere eksterne, men skolen har begynt å invitere samarbeidspartnere til møter med få deltakere. I tillegg inviterer skolen til 

fagråd, instruktørsamling og sensorsamling i 3. tertial.

Kortere skifteopplæring og flere lærere ansatt på skolen gjør Lokføreropplæringen mindre avhengig av togselskapene. I tillegg har skolen kjøpt materiell og filmet materiell som gjør det 

lettere tilgjengelig i opplæringen. 

Skolen har signert avtale med SJ, VY vest og fortsatt samarbeidet med Go-Ahead. Skolen har invitert foretakene til samarbeidsmøter. 

Skolen har tilbudt opplæring til eksterne. Undervisning for studenter prioriteres, og koronapandemien har gjort det vanskelig å invitere eksterne. 

Skolen tar opp fastsatt antall studenter i opptaket, og starter opp 7 kull i 2020 trass i forsinkelser i studieløpet for mange av kullene på grunn av koronapandemien. 

Skolen har startet implementeringen av nytt eksamensverktøy. Samtidig pågår FOKUS-prosjektet som skal bidra til effektivisering og styrking av studieadministrasjonen. 

Utvikling av ny eksamen er utsatt på grunn av Koronaepidemien. Gjennomgang av eksamensoppgavene gjennomføres i forbindelse med innføring av nytt eksamensverktøy 

(Flexite!Exam)

Studieteknikk er inkludert som en del av Førerbevis og lagt inn i dagsplanen. I tillegg sendes det ut en påminning til nye studenter med informasjon om nettkurset via Itslearning før 

skolestart. 



Utvikle kvalitativ evaluering for undervisningspersonell 2. tertial Studieinspektør

Evaluere og forbedre dagsplaner 2. tertial Fagsjef

Revidere forskrift 2. tertial Rektor

Vurdere innføring av prosjektoppgave som arbeidskrav / praksisrapport 2. tertial Fagsjef

Videreutvikle førerromsfilmer og filmer i kjøretøy 2. tertial Fagsjef

Måloppnåelse

Kvantitative resultat

Vedtak

§ 1-4 punkt 13 Brudd på studentens plikter 0

§ 1-5 punkt 12 Frammøte og fravær 0

§ 1-6 punkt 4 Permisjoner 0

§ 2-2 punkt 2,3 og 4 Opptaksprosedyre 0

§ 2-7 punkt 6 Innpassing og fritak fra emner 0

§ 3-1 punkt 4 Sensorer og veiledere 0

§ 3-5 punkt 6 Ny eller utsatt eksamen 10

§ 3-6 punkt 7 Eksamen under særlige vilkår 0

§ 4-1 Klagebehandling (antall klagesaker fordelt på §) 1

Avvikssaker som gjelder læringsmiljø 0

Fullmakt ihht koronapandemi

Rektor gis fullmakt til å konvertere vurderingsformer som innebærer fysisk tilstedeværelse til digitale vurderingsformer. 1 Eksamen førerbevis for 1 kull, 22 studenter

Rektor gis fullmakt til å forlenge sensurfristen med inntil ti virkedager 0

Rektor gis fullmakt til å kunne åpne for individuelle løp under øvelseskjøring. 1

Rektor gis fullmakt til å gi kjørelærer anledning til å vurdere når studenten har oppnådd læringsutbytte for den aktuelle øvelseskjøringen utenfor 

tidsløpet eller forventet antall øvelsestider. 2

Rektor gis fullmakt til å tillempe skolens forskriftskrav til legeerklæring ved sykdom under praksis. Rektor vil kunne godta egenerklæring ved 

sykdom 2

Rektor gis fullmakt til å vedta ytterligere bestemmelser på grunn av den ekstraordinære situasjonen relatert til Koronaepidemien. Styrets leder vil 

måtte godkjenne tiltakene, før tiltakene blir iverksatt. Rektor er ansvarlig for at vedtak etter denne bestemmelsen informeres tilstrekkelig til 

berørte parter. 0

Eksamensresultat

Emne Antall avlagte Antall stryk Strykprosent %

Førerbevis 60 fagskolepoeng 22 0 0,0 %

Praksis 75 3 4,0 %

Infrastruktur skriftlig 15 0 0,0 %

Kjøretøy skriftlig 15 0 0,0 %

Infrastruktur muntlig 15 1 6,7 %

Kjøretøy muntlig 15 0 0,0 %

Totalt 157 4 2,5 %

Arbeidet har blitt utsatt på grunn av koronapandemien, men fortsetter inn i 3. tertial

Dette tiltaket er ikke påbegynt i 2. tertial. Prosjekt implementering av Digiskift vurderer å innføre praksisrapport som arbeidskrav. 

Det er laget flere filmer i kjøretøy i løpet av 2. tertial. Behovet for tilrettelegging for nettundervisning under koronapandemien har understreket behovet for filming av materiell. 

Studieteknikk er inkludert som en del av Førerbevis og lagt inn i dagsplanen. I tillegg sendes det ut en påminning til nye studenter med informasjon om nettkurset via Itslearning før 

skolestart. 

For eksterne instruktører blir det lagt opp til evaluering av skifteopplæringen under instruktørsamling i oktober. For lærere og fagsjefer skal opplæringen evalueres på personalsamling i 

oktober. For ansatte skal det gjennomføres medarbeiderundersøkelse i 3. tertial. 

Arbeidet pågår, det har blitt spesielt fokus på dette i forbindelse med nettundervisning og tilrettelegging. 



Evalueringer

I 2. tertial har skolen vært underlagt strenge smitteverntiltak på grunn av koronapandemien. Det har derfor ikke blitt gjennomført ordinære 

evalueringer, men rektor og kontaktlærere har gjennomført jevnlige møter med tillitsvalgte og klassene for å evaluere undervisningen og 

opplæringsløpet under pandemien. Studiebarometeret for fagskoler ble publisert i mai, og Lokførerskolens resultat er godt. 

Det er avviklet en eksamen med sensorer i perioden. Fagsjefene har mottatt evaluering av eksamensoppgavene og eksamensavviklingen. 


